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Kolekcja PR
G³ówne zastosowanie
Te farby o niskiej rozszerzalnoœci termicznej s¹ specjalnie opracowane do dekorowania szk³a o niskiej
rozszerzalnoœci, takiego jak zasadowe szk³o borosilikonowe.
Sk³ad chemiczny
Farby tej kolekcji zawieraj¹ o³ów, kadm i lit.
Te farby zosta³y specjalnie opracowane do nanoszenia na szk³o borosilikonowe i powinny byæ przetestowane pod
k¹tem dopasowania do rozszerzalnoœci dekorowanego szk³a. „Odpowiednioœæ” tych farb jest równie¿ uzale¿nione
od wagi nanoszenia i aby unikn¹æ problemu mikropêkniêæ lub pêkania, nie powinny byæ nanoszone zbyt grubo.
Zakres mieszalnoœci farb
Poni¿ej wymieniona lista produktów nie jest wyczerpuj¹ca. Daje ona mo¿liwoœæ szybkiego przegl¹du po g³ównych
dostêpnych kolorach.
W celu uzyskania informacji dotycz¹cych dostêpnoœci tych farb proszê kontaktowaæ siê z naszym lokalnym biurem
obs³ugi klienta.
Kolor
Zielony
Niebieskozielony
Niebieski ultramaryna
Niebieski królewski
¯ó³ty
Czarny
Br¹zowy
Ciemnobr¹zowy
Pomarañczowy
Œrednioczerwony
Ciemnoczerwony
Bia³y

Numer
PR 106
PR 109
PR 113
PR 108
PR 107
PR 112
PR 105
PR 103
PR 101
PR 100
PR 118
PR 104

gwarantujemy jakoœæ.etc

Te farby wszystkie zawieraj¹ o³ów i kadm i dlatego s¹ mieszalne miêdzy sob¹ w ka¿dych proporcjach.
Farby z ró¿nych kolekcji nie powinny byæ mieszane ze sob¹.
Do dekorowania butelek, które musz¹ stawiaæ opór silnym ciœnieniom wewnêtrznym lub znacznym naciskom
mechanicznym, zalecane jest przeprowadzenie testów wstêpnych, takich jak testy rozrywania ciœnieniowego, aby
upewniæ siê co do zgodnoœci z wymaganymi standardami.
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej (C.o.E.)
C.o.E. mierzony na podstawie systemu fryt wynosi 57 (+/-4)* 10-7K-1.
Wyj¹tek stanowi farba czarna PR 112, o C.o.E. bliskim 62 (+/-4)* 10-7K-1.
Zalecane warunki wypa³owe
Od 600 do 630oC (1110-1165oF) w d³ugim cyklu; od 630 do 700oC (1165-1290o C) w krótkim cyklu.
Odpornoœæ chemiczna
Norma EN 1388-2 (test na postawie systemu topnika w warunkach laboratoryjnych)
+
uwalnianie o³owiu jest < 10 mg/dm2 dekorowanej powierzchni.
+
uwalnianie kadmu jest < 1 mg/dm2 dekorowanej powierzchni.
+
patrz równie¿ rezultaty testów odpornoœciowych na dzia³anie kwasów/ zasad w podsumowuj¹cej tabeli
produktów.
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